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„Puikaus mokytojo misija įkvėpti „eilinius“ 

moksleivius neįprastoms pastangoms. Jo 

didžiausias iššūkis yra ne identifikuoti 

laimėtojus, bet ugdyti laimėtojus iš eilinių 

žmonių."  

K. Patricia Crossius  
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Modernaus mokymo (si) iššūkiai 
• Mokymas nebėra moksleivių, kurie sėdi 

suoluose, klausosi ir įsimena,   

instruktavimas. Tai turtingos, prasmingos 

ir unikalios mokymosi patirties suteikimas. 

• Informacija nebėra randama tik knygose, 

ji įmanoma visur. 

• Moksleiviai nebenori būti faktų vartotojai. 

Jie tampa aktyvūs žinių kūrėjai. 

• Mokykla nėra vien tik pastatas. Tai viso 

gyvenimo mokymosi vieta. 

• Mokytojas nebėra vienintelis, kuris žino.  

Mokytojas padeda susivokti milžiniškame 

žinių sraute, pataria, įkvepia, nukreipia, 

ugdo išmintį. 
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Kaip keičiasi aplinka, įtakojanti 

mokymosi procesą? 

Nauji santykiai ir praktikos 

Nauji lūkesčiai ir elgsenos 

Nauji mokymosi būdai ir įpročiai 

Naujos priemonės ir metodai 

Naujos mokytojo atsakomybės 
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Nuo mokytojo centre link moksleivio 

Mokytojas centre Moksleivis centre 

Menkas moksleivio pasirinkimas Didelis moksleivio pasirinkimas 

Moksleivis pasyvus Moksleivis aktyvus 

Dominuojanti mokytojo galia Auganti moksleivio galia 

Didelė mokytojo atsakomybė Didelė moksleivio atsakomybė  
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Į moksleivį orientuoto mokymo (si) principai 

• Orientaciją į aktyvų 

mokymąsi,  

• Dėmesys suvokimui,  

• Didesnė moksleivio 

atsakomybė ir atskaitomybė,  

• Didesnė besimokančio 

autonomija,  

• Aktyvi mokytojo ir 

besimokančio tarpusavio 

koordinacija,  

• Abipusė pagarba,  

• Refleksyvus požiūris į 

mokymosi procesą. 
Lea et al (2003)  
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Ar į moksleivį orientuotas mokymas (is) lygu 

orientacija į  klientą? 

• Kliento metafora savyje talpina 

didesnes teises ir lūkesčius, tačiau 

tuo pačiu ir didesnes  atsakomybes iš 

abiejų pusių;  

• Klientas tikisi profesionalaus veikimo 

profesijos standartų ir etikos normų 

ribose; 

• Klientas tikisi atsakomybės, kylančios 

iš suvokimą apie mokytojo ir 

mokyklos misiją;  

• Klientas renkasi kur mokytis ir šiuo 

pasirinkimu išreiškia nuostatas apie 

kokybinį mokyklos vertinimą;  

• Mokyklos konkuruoja dėl moksleivių, 

nes jie turi laisvą pasirinkimą.  
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Kliento sąvokos ribotumai švietime 

• Moksleiviai privalo suvokti savo aktyvaus įsitraukimo 

mokymosi procese atsakomybę.  

• Kaip ir kūno treniruoklių klube kūno stiprinimas negali būti 

perduodamas, taip ir mokykloje ugdymasis neįmanomas be 

besimokančio pastangų.  

• Patirtis klasėje neįmanoma be praktikavimosi, be kurio 

moksleivis negali tikėtis naudos iš perteikiamos patirties. 

 

 

 

 

 

• Kliento sąvoka padiktuoja 

vartotojišką požiūrį, kuris 

išreikštas vienpusio davimo 

lūkesčiu – mokytoja duoda, aš 

imu.  

• Vertinimas negali būti pakeistas 

tiesiog todėl, kad moksleivis 

yra juo nepatenkintas.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Kliento sąvoka yra per skambi ir per naivi 

mokytojo ir besimokančio santykiams 

charakterizuoti.  

• Mokytojas nekuria savo reputacija referuodamas 

į savo mokinius, kaip buvusius klientus. 

• Mokymosi procesas priklauso nuo gilaus 

mokytojo ir besimokančio įsipareigojimo 

siekiant pastarojo gerovės.  

• Dauguma mokytojų atiduoda savo energiją, 

laiką, pinigus ir kompensacija už tai dažnai toli 

gražu nėra atitinkama, kad moksleivis galėtų 

save vadinti klientu.  
Edward G. Rozycki  (1999)  



Mokymasis yra dviejų aktyviai 

įsitraukusių pusių partnerystė. 

Toks požiūris leidžia formuoti 

padedančio ir įgalinančio 

ugdymo suvokimą. 



Mokyklos 

Misija 
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N mokyklos misija 

• Mokykla, teikianti kokybišką išsilavinimą pagal pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pasirengusi 

vykdyti profilinį, kryptingą meninį ir ankstyvąjį anglų 

kalbos mokymą.  

• Mokykloje mylimas, gerbiamas, globojamas ir ugdomas 

kiekvienas ugdytinis.  

• Mokyklos papildomojo ugdymo sistema tarnauja 

moksleivių poreikių, polinkių ir gebėjimų ugdymui. 

• Mokyklos bendruomenė ugdo demokratinį mąstymą, 

tolerantiškumą, kūrybiškumą, bendravimo kultūrą, 

išlaisvintą asmeninę iniciatyvą, puoselėja tautines ir 

kuria savas tradicijas, nuolat mokosi ir tobulėja. 
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M mokyklos misija 

• Mokykla siekia ugdyti harmoningą 

asmenybę, perteikti jai esmines 

demokratijos, tautinės kultūros ir 

visuomenės vertybes,  kokybiškai 

parengti tolimesniam mokymosi ir 

gyvenimo etapui. 
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Mokyklos misija 

Parengti moksleivius visiems įmanomiems jų 

pasirinkimams suaugusiųjų gyvenime – darbui 

ir karjerai, tolimesnėms studijoms ir viso 

gyvenimo mokymuisi, kuris bus būtinas 

ateities profesinėje veikloje. 
 

Michael T. Nettles 
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Misija – savo veiklos įprasminimas 

• Ką mes veikiame? 

• Kaip tai darome? 

• Kuo skiriamės nuo kitų? 

• Dėl ko egzistuojame? 

15 
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Reikalavimai institucijos misijai 

• Aiškiai išskiria Jūsų 
instituciją iš kitų. 

• Patraukli - kelrodė 
žvaigždė mokytojams ir 
moksleiviams.   

• Pakankamai plati – 
neribojanti augimo ir 
prisitaikymo. 

• Pakankamai siaura, kad 
išliktų vientisa. 

• Visuomeniškai patraukli.  

• Aiški ir suprantama 
visiems žmonėms, ne tik 
mokyklos darbuotojams. 



Mokyklos  

Vizija 

Mokyklos vizija 
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N mokyklos vizija 

• Mokykla – tai pasiruošęs pokyčiams, atviras 

visai vietos bendruomenei švietimo ir kultūros 

židinys, kuriame gerai ir saugiai jaučiasi pačių 

įvairiausių gebėjimų ir socialinių sluoksnių 

vaikai. 

• Tai mokykla, geranoriškai priimanti kiekvieną 

mokinį ir sudaranti geras sąlygas jo gebėjimų ir 

polinkių plėtotei, sugebanti išauginti dorą ir 

savarankišką, atsakingą už savo elgesį žmogų, 

pasiruošusį integruotis į besikeičiančios 

visuomenės gyvenimą. 
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M mokyklos vizija 

• Besimokanti, atvira kaitai mokyklos 

bendruomenė, kurioje vaikas – 

asmenybė ir kūrėjas. Mokykla, kurioje 

saugu ir gera. Kiekvieno veiklos 

kokybė – mokyklos  kokybė. 
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Vizija – mokyklos ateities paveikslas, 

nusakantis sektiną poziciją ir veiklos 

perspektyvą. 

 

Vizija gali apimti tokius elementus, kaip 

vertė suinteresuotoms pusėms,  veiklos 

meistriškumas, reputacija, socialinė 

atsakomybė ir tvarumas. 
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Visų suvokta vizija – 

 
• Sukuria interesų bendrumą 

• Sumažina rutiną 

• Suteikia galimybes 



Mokyklos vertybės 
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N mokyklos vertybės 

• Pagarba tautinėms ir bendra žmogiškosioms 

vertybėms, tradicijoms.  

• Tiesioginis ryšys su gyvenimu, mokymas 

remiantis humanistinėmis vertybėmis. 

• Moksleivių, mokyklos darbuotojų, tėvų ir kitų 

bendruomenės narių partnerystė.  

• Orientacija į individą, teisės būti kitokiu 

pripažinimas.  
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M mokyklos vertybės 

• Visapusiškai išsilavinusi karta – karta, turinti 

ateitį. 

• Dora – asmenybės pagrindas. 

• Protas – kuria žmogaus asmenybę ir jo aplinką. 

• Pagarba ir tolerancija – bendravimo pagrindas. 

• Nuolatinis tobulėjimas. 

• Grožis – slopina blogį. 
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Vertybės 

• Kaip institucijos 

bendruomenė turi elgtis ir 

kokiais principais 

vadovautis 

• Vertybės atspindi 

pagrindinių organizacijos 

suinteresuotų pusių 

interesus. 

Šaltinis: Charles, W. L. Hill, Gareth, R. Jones. (2004) 
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Misijos, Vizijos, Vertybių 

formulavimas 

Prasideda nuo 
mąstymo apie: 

 

Mokyklos paskirtį 

 

Mokyklos ateitį 
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Mokytojo vaidmuo mokykloje  

• Mokytojas yra pavyzdys mokiniui. 

• Mokytojas yra išminties šaltinis. 

• Mokytojas yra vertybių pamatas. 

• Mokytojas yra draugas ir patarėjas. 
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Mokytojo vaidmuo visuomenėje 

• Mokytojas yra švietimo sistemos 

pagrindas. 

• Mokytojas yra lemtinga ugdymo kokybės 

grandis. 

• Mokytojas yra svarbiausias veiksnys 

visuomenės formavimesi. 

• Mokytojas yra ateities kartų architektas. 
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Mokytojo vaidmuo visuomenėje 

Ar tau iš tikrųjų įdomu ko aš mokau? 

Nori būti mano mokiniu? 

Na, tuomet būk atviras sau 

Ir aš būsiu. . . Tavo mokytoju.  

  

 

Nietzsche 
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Ar tau iš tikrųjų įdomu ko aš mokau? 

Nori būti mano mokiniu? 

Na, tuomet būk atviras sau 

Ir aš būsiu. . . Tavo mokytoju.  

  

 

Nietzsche 
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 Sėkmės JUMS, Mokytojai!  

 


